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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชี 
เรื่อง ประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

  
 
 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข้อ 26 ระบุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอน แล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ให้ปิดประกำศ
แผนกำรด ำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ เพ่ือให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิด
ประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน 
 
 บัดนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชี ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเสนอตำมขั้นตอนของ
ระเบียบข้ำงต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดลพบุรี จึงประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ที่แนบท้ำยประกำศฉบับนี้เป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีงบประมำณ 2563      
                               
                      จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

                                            ประกาศ ณ วันที่  ๒๕  เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2562 
 
                                                         (ลงนำม)      มณฑล   มีลำภ 
                                                                      (นำยมณฑล   มีลำภ)   
                                                             นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชี  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค าน า 
 

ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชี ได้ประกำศใช้ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 2563 เรียบร้อยแล้ว นั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมข้อบัญญัติเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ตำม
ก ำหนดระยะเวลำ จ ำเป็นที่จะต้องมีกำรวำงแผนเพ่ือให้เป็นไปตำมห้วงระยะเวลำและสอดคล้องกับงบประมำณ  
ดังนั้นจึงได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชี ขึ้น ส ำหรับใช้เป็นเครื่องมือในกำร
บริหำรงำนของผู้บริหำร เพ่ือควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม โดยแผนกำรด ำเนินงำนนี้ได้แสดง
รำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมกำรพัฒนำที่ด ำเนินงำนในพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนชีนอกจำกนี้แผนกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวยังเป็นเครื่องมือส ำหรับคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำอีกด้วย 

 
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนกำรด ำเนินงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหำรท้องถิ่น และคณะกรรมกำร

ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำได้เป็นอย่ำงดี 
 
 
 
 
            มณฑล   มีลำภ 

(นำยมณฑล   มีลำภ) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนชี         
 วันที่ ๒๕ เดือน  ธันวำคม  พ.ศ. 2562 
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านช ี
-------------------------------------- 

ส่วนที ่1 
 

1.1 บทน า 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ แผนสำมปี และแผนกำรด ำเนินงำน 
ส ำหรับแผนกำรด ำเนินงำนนั้น มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือแสดงถึงรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่
ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณนั้น  แผนกำรด ำเนินงำนเป็น
เอกสำรที่ระบุแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณนั้น ท ำให้แนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนในปีงบประมำณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกข้ึน มีกำรประสำน
และบูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนและกำรจ ำแนกรำยละเอียดต่ำง  ๆ ของแผนงำน/โครงกำร ในแผนกำร
ด ำเนินงำน จะท ำให้กำรติดตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีควำมสะดวกมำกข้ึนอีกด้วย 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
1. เพ่ือแสดงรำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะด ำเนินกำรจริง ในปีงบประมำณนั้น 

ในพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
2. เพ่ือใช้เป็นเอกสำรส ำคัญในกำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น ให้มีควำมสะดวกและชัดเจนในกำร

ด ำเนินกำรต่ำง ๆ 
3. เพ่ือเป็นกำรแปลงแผนพัฒนำ 3 ปี ไปสู่แผนกำรด ำเนินงำน ให้มีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์

กำรพัฒนำ 
 

1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ระเบียบการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

จำกระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน  โดยมีขั้นตอน 
ดังนี้ 

1) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวบรวมแผนงำน/
โครงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำน
อ่ืน ๆ ที่ต้องกำรด ำเนินกำรในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท ำร่ำงแผนกำร
ด ำเนินงำน โดยพิจำรณำ แผนงำน/โครงกำร จำกแผนงำน/โครงกำร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงำนต่ำง ๆ 

3) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  น ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน  เสนอต่อ 
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น เพ่ือให้ควำมเห็นชอบ 

4) เมื่อผู้บริหำรท้องถิ่นให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนแล้ว ให้ประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน 
โดยให้ปิดประกำศแผนกำรด ำเนินงำน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยท่ัวกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

 
 
 
 



2 
 

ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
แผนกำรด ำเนินงำนต้องจัดท ำให้เสร็จภำยในเดือนธันวำคมของปีงบประมำณ  นั้น ๆ หรือภำยใน

สำมสิบวัน นับแต่วันที่ตั้งงบประมำณด ำเนินกำรหรือได้รับแจ้งแผนงำน/โครงกำรจำกหน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วน
ภูมิภำค รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่ต้องด ำเนินกำรในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในปีงบประมำณนั้น 
เพ่ือให้ด ำเนินโครงกำรได้ในปีงบประมำณนั้น 

อ ำนำจในกำรขยำยเวลำกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนตำมวรรคหนึ่งเป็นอ ำนำจของผู้บริหำรท้องถิ่น 
ในกรณีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล อ ำนำจกำรขยำยเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเป็นอ ำนำจ

ของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
“ การแก้ไขแผนปฏิบัติการเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ” 
 

แนวทางในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
แผนกำรด ำเนินงำน เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมกำร

ด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน และ
กำรประเมินผล ดังนั้นแผนกำรด ำเนินงำนจึงมีแนวทำงในกำรจัดท ำ ดังนี้ 

1. เป็นแผนที่แยกออกมำจำกแผนพัฒนำ และมีลักษณะเป็นแผนด ำเนินกำร (Action plan) 
2. จัดท ำหลังจำกที่ได้มีกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีแล้ว 
3. แสดงถึงเป้ำหมำย รำยละเอียดกิจกรรม งบประมำณ ระยะเวลำที่ชัดเจน และแสดงถึงกำร

ด ำเนินงำนจริง 
4. เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกทุกหน่วยงำนที่จะเข้ำมำด ำเนินกำรในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 

รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรพัฒนำท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงกำร/กิจกรรม ที่จะมีกำร
ด ำเนินกำรจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงกำร/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งนั้นเองและโครงกำร/กิจกรรมที่หน่วยงำนอ่ืนจะเข้ำมำด ำเนินกำรในพ้ืนที่โดยข้อมูลดังกล่ำวอำจตรวจสอบได้
จำกหน่วยงำนในพ้ืนที่ และตรวจสอบจำกแผนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำจังหวัด/อ ำเภอ หรือกิ่งอ ำเภอแบบบูรณำ
กำร 
ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรพัฒนำท้องถิ่น จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน โดยพิจำรณำจัดหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำของท้องถิ่นก ำหนดไว้ในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้ำโครงแผนกำรด ำเนินงำนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือประกำศใช้ กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 
 

ขั้นตอนที่ 3 กำรประกำศใช้แผนกำรด ำเนินงำน 
1. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรพัฒนำท้องถิ่น น ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นเพ่ือ

ประกำศใช้ กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำประกำศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง แผนกำรด ำเนินงำนของ (องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/ เมืองพัทยำ /เทศบำล/ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนชี) ประจ ำปี 2563เพ่ือปิดประกำศโดยเปิดเผยให้สำธำรณะชนได้ทรำบ และสำมำรถตรวจสอบได้ 
 

ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
1. ท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีทิศทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจน โดยใช้แผนกำรด ำเนินงำน เป็น

เครื่องมือในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงำนโครงกำรพัฒนำ ตรงตำมควำมต้องกำรและตอบสนอง

ปัญหำของท้องถิ่น 
3. ท ำให้กำรพัฒนำในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ซ้ ำซ้อนกับหน่วยงำนอ่ืน 
4. ประชำชนทรำบล่วงหน้ำว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะด ำเนินกำรกิจกรรม หรือมีโครงกำร

พัฒนำอะไรในพ้ืนที่บ้ำงเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรติดตำมและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส 

5. เป็นกำรประสำน และบูรณำกำรกำรท ำงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ 
6. กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน จะท ำให้กำรติดตำมประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีควำมสะดวกมำกขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่2 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แผนกำรด ำเนนนนงำนประจ ำปงงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบรนหำรส่วนต ำบลบ้ำนชี  อ ำเนภอบ้ำนหม่ี  จังหวัดลพบุรี 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนนนนกำร 
คนดเนป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
(บำท) 

คนดเนป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนนนนกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน      

แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และแหล่งน ้า 
เพ่ือการอุปโภคบริโภค การเกษตร และพัฒนาระบบประปา 

5 8.06 497,900 10.91 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุง รักษา 
ถนน  สะพาน ทางเท้า 

10 16.13 1,964,100 43.05 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การขยายเขต ซ่อมแซมปรับปรุง 
บ้ารุงรักษา ไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ 

2 3.23 423,000 9.27 อบต.บ้านชี 

รวม 17 27.42 2,885,000 63.23  
      

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเนศรษฐกนจและส่งเนสรนมอำชีพ      

แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาความ
เข้มแข็งของกลุ่มอาชีพและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน 

1 1.61 10,000.- 0.22 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
ในชุมชน 

1 1.61 10,000.- 0.22 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 3  การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ทางการเกษตร การผลิตสิ นค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพ 

1 1.62 10,000.- 0.22 อบต.บ้านชี 

 รวม 3 4.84 30,000.- 0.66  

 

 
 



ส่วนที ่2 
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แผนกำรด ำเนนนนงำนประจ ำปงงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบรนหำรส่วนต ำบลบ้ำนชี  อ ำเนภอบ้ำนหม่ี  จังหวัดลพบุรี 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนนนนกำร 
คนดเนป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
(บำท) 

คนดเนป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนนนนกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำตนและ
สน่งแวดล้อม 

     

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมและดูแลบ้ารุงรักษา
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 4.84 30,000 0.66 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 2 3.22 20,000 0.44 อบต.บ้านชี 

รวม 5 8.06 50,000 1.1  

      

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม      
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเด็กและ
เยาวชนในด้านการศึกษาทั งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพ 

5 8.065 130,000 2.85 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 2  การส่งเสริมงานรัฐพิธีอนุรักษ์ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นถิ่น 

3 4.839 26,000 0.57 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 3  การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
นันทนาการ และกีฬา 

2 3.226 100,000 2.19 อบต.บ้านชี 

 รวม 10 16.13 256,000 5.61  

 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่2          
บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ แผนกำรด ำเนนนนงำนประจ ำปงงบประมำณ พ.ศ.2563 

องค์กำรบรนหำรส่วนต ำบลบ้ำนชี  อ ำเนภอบ้ำนหม่ี  จังหวัดลพบุรี 
 

ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำรที่

ด ำเนนนนกำร 
คนดเนป็นร้อยละของ
โครงกำรทั้งหมด 

จ ำนวนงบประมำณ 
(บำท) 

คนดเนป็นร้อยละของ
งบประมำณทั้งหมด 

หน่วยด ำเนนนนกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน      
แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาระบบการบริหาร และระบบ
การจัดการสาธารณสุข และนอกระบบให้มีคุณภาพ 

3 4.84 40,000 0.88 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และป้องกัน
โรคติดต่อ 

2 3.23 110,000 2.41 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 3  การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในสังคมให้มีความเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด 

5 8.06 90,000 1.97 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 4  การส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนการปอ้งกัน 
และบรรเทาสาธารณภยั เสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน  4 6.45 35,000 0.77 อบต.บ้านชี 

 รวม 14 22.58 275,000 6.03  
      

ยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร      
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ  

9 14.52 368,000 8.06 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 2 3.23 160,000 3.51 อบต.บ้านชี 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบระบบข้อมูลข่าวสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2 3.23 539,000 8.06 อบต.บ้านชี 

รวม 13 20.97 1,067,000 23.38  

รวมทั้งสน้น 6 ยุทธศำสตร์ 62 100 4,563,000.- 100  
 

 



 
บัญชีโครงกำร/กนจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนนนงำน ประจ ำปงงบประมำณ พ.ศ. 2563 
องค์กำรบรนหำรส่วนต ำบลบ้ำนชี  อ ำเนภอบ้ำนหม่ี  จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร การอุปโภค บริโภค และพัฒนาระบบประปา 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  การก่อสร้างปรับปรุง บ้ารุง รักษา ถนน  สะพาน ทางเท้า 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การขยายเขต ซ่อมแซมปรับปรุง บ้ารุงรักษา ไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ 

 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กนจกรรม รำยละเนอียดของ
โครงกำร/กนจกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนนนกำร 

หน่วย 
ด ำเนนนนกำร 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เนม.ย พ.ค. มน.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก พร้อมวำงท่อ คสล. 
หมู่ที่ 1สำยทำงกลุ่มบ้ำนนำง
ส ำลี แยม้กลิ่น-เขตติดต่อบำงพึ่ง 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวำงท่อ คสล. 
หมู่ที ่1สำยทำงกลุ่มบ้ำน
นำงส ำลี แย้มกลิ่น - เขต
ตดิต่อบำงพึ่ง 

157,900 หมู่ที่ 1  
บ้ำนช ี

กองช่ำง             

2 โครงกำรวำงท่อ คสล. สำยทำง
ศำลำหมูบ่้ำนถึงบ้ำนนำงสีนวล 
พวงจ ำปี หมู่ที่ 5 ต.บ้ำนช ีอ ำเภอ
บ้ำนหมี่ จังหวัดลพบุร ี

วำงท่อ คสล. สำยทำงศำลำ
หมู่บ้ำนถึงบ้ำนนำงสีนวล 
พวงจ ำปี หมู่ที่ 5 ต.บ้ำนชี 
อ.บ้ำนหมี่ จังหวัดลพบุร ี

238,800 หมู่ที่ 5 บ้ำน
คลองละคร 

กองช่ำง             

3 โครงกำรต่อเติมหลังคำดำ้นหลัง 
อบต. บ้ำนชี 

ต่อเติมหลังคำด้ำนหลัง 
อบต. บ้ำนชี 

64,000 อบต. บ้านชี กองช่ำง             

4 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 1 สำยทำงข้ำง
บ้ำนนำงญำศิณ ีเครือแตง 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 สำยทำงข้ำง
บ้ำนนำงญำศิณ ีเครือแตง 

71,800 หมู่ที่ 1  
บ้ำนช ี

กองช่ำง             

5 โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรัง หมู่ที่ 
8 สำยทำงข้ำงคลองนำงอั้ว 

ก่อสร้ำงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 
สำยทำงข้ำงคลองนำงอั้ว 

268,400 หมู่ที่ 8 บ้ำน
หัวแหลม 

กองช่ำง             

 

 



ล ำดับ
ที่ โครงกำร/กนจกรรม รำยละเนอียดของ

โครงกำร/กนจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนนนกำร 
หน่วย 

ด ำเนนนนกำร 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เนม.ย พ.ค. มน.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงกำรวำงท่อ คสล. สำย

ทำงบ้ำนนำงบุญสืบ หมู่ท่ี 
2 ต ำบลบ้ำนชี อ ำเภอบ้ำน
หมี ่จังหวัดลพบุร ี

วำงท่อ คสล. สำยทำงบ้ำน
นำงบุญสืบ หมู่ท่ี 2 ต ำบล
บ้ำนชี อ ำเภอบ้ำนหมี ่
จังหวัดลพบุร ี

264,600 หมู่ที่ 2           
บ้ำนท้องคุ้ง 

กองช่ำง             

7 โครงกำรวำงท่อ คสล. สำย
ทำงกลุ่มบ้ำน ส.อบต. หมู่
ที่ 3 ถึงบ้ำนอำจำรย์
อนุสรณ์ หมู่ที่ 2 ต.บ้ำนชี 
อ.บ้ำนหมี่ จังหวัดลพบุร ี

วำงท่อ คสล. สำยทำงกลุม่
บ้ำน ส.อบต. หมู่ที่ 3 ถึง
บ้ำนอำจำรย์อนสุรณ์ หมู่ที่ 
2 ต.บ้ำนชี อ.บ้ำนหมี่ 
จังหวัดลพบุร ี

353,000 หมู่ที่ 3           
บ้ำนบำงชัด 

กองช่ำง             

8 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำย
ทำงสำยท่ำข้ำว หมู่ที่ 6 ต.
บ้ำนชี อ.บ้ำนหมี่ จ.ลพบุร ี

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยทำงสำยท่ำข้ำว 
หมู่ที่ 6 ต.บ้ำนชี อ.บ้ำน
หมี่ จังหวัดลพบุร ี

257,000 หมู่ที่ 6           
บ้ำนท่ำตรำ

แดง 

กองช่ำง             

9 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำย
ทำงหนองสะเดำ หมู่ที่ 11 
ต.บ้ำนชี อ.บ้ำนหมี่ จ.ลพบุร ี

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยทำงหนองสะเดำ 
หมู่ที่ 11 ต.บ้ำนชี อ.บ้ำน
หมี่ จังหวัดลพบุร ี

258,400 หมู่ที่ 11 
บ้ำนเกริน

กฐิน 

กองช่ำง             

10 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำย
ทำงสำยสวนผู้ใหญ่เลิศ หมู่
ที่ 12 ต.บ้ำนชี อ.บ้ำนหมี่ 
จังหวัดลพบุร ี

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยทำงสำยสวน
ผู้ใหญ่เลิศ หมู่ที่ 12 ต.
บ้ำนชี อ.บ้ำนหมี่ จังหวัด
ลพบุร ี

259,500 หมู่ที่ 12 
บ้ำนเขำตี

หิน 

กองช่ำง             

11 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำย
ทำงสำยเขำหมอนอิง หมู่ที่ 
4 ต.บ้ำนชี อ.บ้ำนหมี่ 
จังหวัดลพบุร ี

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยทำงสำยเขำ
หมอนอิง หมู่ที่ 4 ต.บ้ำนชี 
อ.บ้ำนหมี่ จังหวัดลพบุร ี

259,500 หมู่ที่ 12 
บ้ำนบำงอิฐ 

กองช่ำง             

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กนจกรรม รำยละเนอียดของ
โครงกำร/กนจกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนนนกำร 

หน่วย 
ด ำเนนนนกำร 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เนม.ย พ.ค. มน.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สำย
ทำงสำยข้ำงปั๊ม หมู่ที่ 7 
หมู่ที่ 8 ต ำบลบ้ำนชี 
อ ำเภอบ้ำนหมี่ จ.ลพบุร ี

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สำยทำงสำยข้ำงปั๊ม 
หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ต ำบล
บ้ำนชี อ ำเภอบ้ำนหมี่ 
จังหวัดลพบุร ี

498,000 หมู่ที่ 7 
บ้ำนคลอง
นำงอั้ว-หมู่
ที่ 8 บ้ำน
หัวแหลม 

กองช่ำง             

13 โครงกำรก่อสร้ำง
ถนนลำดยำงผิวแอสฟัลท์
คอนกรีต ซอยบ้ำนนำยไม้ 
ต่อจำกลำดยำงเดมิ ถึง
สะพำนคลองพระ หมู่ที่ 
10 ต ำบลบ้ำนชี อ ำเภอ
บ้ำนหมี่ จังหวัดลพบุร ี

ก่อสร้ำงถนนลำดยำงผิว
แอสฟัลท์คอนกรีต ซอย
บ้ำนนำยไม้ ต่อจำกลำด
ยำงเดิม ถึงสะพำนคลอง
พระ หมู่ที่ 10 ต ำบลบ้ำน
ชี อ ำเภอบ้ำนหมี่ จังหวัด
ลพบุร ี

247,600 
 

หมู่ที่ 10 
บ้ำนคลอง

พระ 

กองช่ำง             



บัญชีโครงกำร/กนจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนนนงำน ประจ ำปงงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบรนหำรส่วนต ำบลบ้ำนชี  อ ำเนภอบ้ำนหม่ี  จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเนศรษฐกนจและส่งเนสรนมอำชีพ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ในชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3  การพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร การผลิตสิ นค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพ 

 

ล ำดับ
ที่ โครงกำร/กนจกรรม รำยละเนอียดของ

โครงกำร/กนจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนนนกำร 
หน่วย 

ด ำเนนนนกำร 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เนม.ย พ.ค. มน.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงานเพื่อการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนชรา/คนพิการ 

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนชรา/
คนพิการ 

100,000 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด             

2 โครงการพัฒนาส่งเสริม
กลุ่มอาชีพและเศรษฐกิจ
ชุมชนในต้าบลให้แก่
ผู้สูงอาย/ุผู้พิการ 

พัฒนาส่งเสรมิกลุม่อาชีพ
และเศรษฐกิจชุมชนใน
ต้าบลให้แกผู่้สูงอาย/ุผู้
พิการ 

10,000 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด             

3 โครงกำรจดัเวทีประชำคม
ท้องถิ่น 
 
 

กำรจัดประชุมประชำคม
หมู่บ้ำน/ต ำบล 

6,000 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด             

  
 
 

 

                

 

 

 

 

 



บัญชีโครงกำร/กนจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนนนงำน ประจ ำปงงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบรนหำรส่วนต ำบลบ้ำนชี  อ ำเนภอบ้ำนหม่ี  จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำตนและสน่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 1  การส่งเสริมและดูแลบ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 

 

ล ำดับ
ที่ โครงกำร/กนจกรรม รำยละเนอียดของ

โครงกำร/กนจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนนนกำร 
หน่วย 

ด ำเนนนนกำร 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เนม.ย พ.ค. มน.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงกำรรักน้ ำ รักป่ำ 

รักษำแผ่นดนิ 
ส่งเสริมคลองสวย น้ ำใส  
รักน้ ำรักป่ำรักษำแผน่ดนิ 

10,000 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด             

2 โครงกำรฝึกอบรม/
รณรงค์ ให้ควำมรู้เรื่อง
กำรคัดแยกขยะตำม
หลักกำร 3Rs 

ส่งเสริมและสนับสนนุ
ฝึกอบรม/รณรงค์ ให้
ควำมรู้เรื่องกำรคัดแยก
ขยะตำมหลักกำร 3Rs 

7,000 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด             

3 โครงกำรขุดลอก
ผักตบชวำและวัชพชืใน
แหล่งน้ ำ 

กิจกรรมขุดลอก
ผักตบชวำและวัชพชืใน
แหล่งน้ ำ 

5,000 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด             

4 โครงกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและลดกำรใช้
พลังงำน 

กิจกรรมกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและลดกำรใช้
พลังงำน 

5,000 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด             

6. โครงกำรสัมมนำศึกษำดู
งำนเพื่อส่งเสริมควำมรู้
,ศักยภำพและ
ประสิทธิภำพให้แก่
อำสำสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.) ประจ ำ
งบประมำณ พ.ศ. 2563 

กิจกรรมสัมมนำศึกษำดู
งำนเพื่อส่งเสริมควำมรู้
,ศักยภำพและประสิทภิ
ภำพให้แก่อำสำสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 

10,000 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด             

 



 
บัญชีโครงกำร/กนจกรรม/งบประมำณ 

แผนกำรด ำเนนนนงำน ประจ ำปงงบประมำณ พ.ศ. 2563 
องค์กำรบรนหำรส่วนต ำบลบ้ำนชี  อ ำเนภอบ้ำนหม่ี  จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาที่ 1  การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านการศึกษาทั งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  การส่งเสริมงานรัฐพิธีอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 3  การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ และกีฬา 

 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กนจกรรม รำยละเนอียดของ
โครงกำร/กนจกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนนนกำร 

หน่วย 
ด ำเนนนนกำร 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เนม.ย พ.ค. มน.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงกำรจัดงำนวันเด็ก
แห่งชำต ิ

กำรจัดงำนวันเด็ก
แห่งชำต ิ

20,000 อบต.บ้ำนช ี กอง
กำรศึกษำฯ 

            

2 โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำน
ยำเสพติด "บำ้นชีเกมส์" 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 

ส่งเสริมและสนับสนนุ
ในกำรจัดแข่งขันกีฬำ 

20,000 อบต.บ้ำนช ี กอง
กำรศึกษำฯ 

            

3 โครงกำรสนบัสนนุกิจกรรม
สภำเด็กและเยำวชน 

สนับสนนุกิจกรรมสภำ
เด็กและเยำวชน 

10,000 อบต.บ้ำนช ี กอง
กำรศึกษำฯ 

            

4 โครงกำรส่งนักกีฬำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจ ำปี 
2563 

ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำท้องถิ่น
สัมพันธ์ ประจ ำปี 
2563 

10,000 อบต.บ้ำนช ี กอง
กำรศึกษำฯ 

            

5 โครงกำรจัดส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันเรือ
ยำว 12 ฝีพำยในงำน
ประเพณีแข่งขันเรือยำว
ในพื้นที่อ ำเภอบ้ำนหมี่ 

ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันเรือยำว 12 
ฝีพำยในงำนประเพณี
แข่งขันเรือยำวในพื้นที่
อ ำเภอบ้ำนหมี่ 

10,000 อบต.บ้ำนช ี กอง
กำรศึกษำฯ 

            

 



 

 

ล ำดับ
ที่ โครงกำร/กนจกรรม รำยละเนอียดของ

โครงกำร/กนจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนนนกำร 
หน่วย 

ด ำเนนนนกำร 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เนม.ย พ.ค. มน.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงกำรสืบสำน

ประเพณีแห่พระศรีอริย
เมตไตรย์ 

กำรสืบสำนประเพณี
แห่พระศรีอริยเมต
ไตรย์ 

30,000 อบต.บ้ำนช ี กอง
กำรศึกษำฯ 

            

7 โครงกำรเฉลิมพระเกยีรติ 
เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระ
รำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำ
วชิรำลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรำงกูร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกำสมหำมงคลพระรำช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำ
วชิรำลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรำงกูร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 

15,000 อบต.บ้ำนช ี กอง
กำรศึกษำฯ 

            

8 โครงกำรเฉลิมพระเกยีรติ 
เนื่องในโอกำสมหำมงคล
พระรำชพิธีเฉลมิพระ
ชนมพรรษำ สมเด็จพระ
นำงเจ้ำสุทิดำ พัชรสุธำ
พิมลลักษณ พระบรมรำชินี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกำสมหำมงคลพระรำช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ 
สมเด็จพระนำงเจ้ำสุทดิำ 
พัชรสุธำพิมลลักษณ พระ
บรมรำชินี ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 

15,000 อบต.บ้ำนช ี กอง
กำรศึกษำฯ 

            

9 โครงกำรเฉลิมพระเกยีรติ 
เนื่องในโอกำสมหำมงคล
พระรำชพิธีเฉลมิพระ
ชนมพรรษำ สมเด็จพระ
นำงสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระ
บรมรำชชนนีพันปีหลวง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 

เฉลิมพระเกยีรติ เนื่องใน
โอกำสมหำมงคลพระรำช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ 
สมเด็จพระนำงสิริกติิ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระ
บรมรำชชนนีพันปีหลวง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 

15,000 อบต.บ้ำนช ี กอง
กำรศึกษำฯ 

            



บัญชีโครงกำร/กนจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนนนงำน ประจ ำปงงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบรนหำรส่วนต ำบลบ้ำนชี  อ ำเนภอบ้ำนหม่ี  จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 5  กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวนตของประชำชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาระบบการบริหาร และระบบการจัดการสาธารณสุข และนอกระบบให้มีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และป้องกันโรคติดต่อ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3  การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมให้มีความเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด 
แนวทางการพัฒนาที่ 4  การส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

ล ำดับ
ที่ 

โครงกำร/กนจกรรม รำยละเนอียดของ
โครงกำร/กนจกรรม 

งบประมำณ 
(บำท) 

สถำนที่
ด ำเนนนนกำร 

หน่วย 
ด ำเนนนนกำร 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เนม.ย พ.ค. มน.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ 

กำรจัดงำนกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิ

20,000 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด             

2 โครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 

ส่งเสริมและสนับสนนุใน
กำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร 

10,000 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด             

3 กำรส่งเสริมและสนับสนนุ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของคนชรำ  คนพิกำรและ
ผู้ด้อยโอกำส 

ส่งเสริมและสนับสนนุ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ของคนชรำ  คนพิกำร
และผู้ด้อยโอกำส 

10,000 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด             

4 โครงกำรหมู่บ้ำน/
หน่วยงำนรักษำศิล  5 

กำรหมู่บ้ำน/หนว่ยงำน
รักษำศิล  5 

10,000 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด             

5 โครงกำรนันทนำกำร
สร้ำงสรรค์คุณภำพชีวิต
ผู้สูงอำยุต ำบลบำ้นช ี

กำรนันทนำกำร
สร้ำงสรรค์คุณภำพชีวิต
ผู้สูงอำยุต ำบลบำ้นชี 

100,000 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด             

 



 

ล ำดับ
ที่ โครงกำร/กนจกรรม รำยละเนอียดของ

โครงกำร/กนจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนนนกำร 
หน่วย 

ด ำเนนนนกำร 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เนม.ย พ.ค. มน.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 โครงกำรเสริมสร้ำง

ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 
กำรเสริมสร้ำงครอบครัว
อบอุ่นเข้มแข็ง 

10,000 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด             

7 โครงกำรป้องกันและ
บรรเทำควำมเดือดร้อน
ของประชำชนที่เกิดจำก
สำธำรณภัย 

กำรป้องกันและบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนที่เกิดจำกสำ
ธำรณภัย 

50,000 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด             

8 โครงกำรดูแลสุขภำพ
ประชำชน/ผูสู้งอำยุ/ผู้
พิกำร 

กำรดูแลสุขภำพ
ประชำชน/ผูสู้งอำยุ/ผู้
พิกำร 

10,000 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด             

9 โครงกำรร่วมกิจกรรม
บ ำเพ็ญสำธำรณะ
ประโยชน์ของอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน  
(อปพร.) 

กำรร่วมกิจกรรมบ ำเพ็ญ
สำธำรณะประโยชน์ของ
อำสำสมัครป้องกนัภัย
ฝ่ำยพลเรือน  (อปพร.) 

10,000 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด             

10 โครงกำรบ ำบัดทุกข์  
บ ำรุงสุข  แบบ  ABC  
(Area  Based  
Collaboratibe  
Research) 

กำรบ ำบดัทุกข์  บ ำรุงสุข  
แบบ  ABC  (Area  
Based  Collaboratibe  
Research) 

10,000 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด             

11 โครงกำรรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหำโรค
เอดส์ 

กำรรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหำโรคเอดส์ 

10,000 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด             

 

 



 

 

 

ล ำดับ
ที่ โครงกำร/กนจกรรม รำยละเนอียดของ

โครงกำร/กนจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนนนกำร 
หน่วย 

ด ำเนนนนกำร 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เนม.ย พ.ค. มน.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
12 โครงกำรเยี่ยมบ้ำน

ผู้สูงอำยุและผูป้่วย
เร้ือรัง/ผู้ป่วยติดเตียง 

กำรเยี่ยมบ้ำนผู้สูงอำยุ
และผู้ปว่ยเร้ือรัง/ผู้ป่วย
ติดเตียง 

10,000 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด             

13 โครงกำรเยี่ยมผู้พิกำร
และผู้ด้อยโอกำส 

กำรเยี่ยมผู้พิกำรและ
ผู้ด้อยโอกำส 

10,000 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด             

14 โครงกำรส ำรวจและ
สงเครำะห์คนไร้ที่พึง่
ต ำบลบ้ำนช ี

กำรส ำรวจและ
สงเครำะห์คนไร้ที่พึง่
ต ำบลบ้ำนช ี

5,000 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บัญชีโครงกำร/กนจกรรม/งบประมำณ 
แผนกำรด ำเนนนนงำน ประจ ำปงงบประมำณ พ.ศ. 2563 

องค์กำรบรนหำรส่วนต ำบลบ้ำนชี  อ ำเนภอบ้ำนหม่ี  จังหวัดลพบุรี 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ 6  กำรพัฒนำด้ำนกำรบรนหำรจัดกำรองค์กร 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบระบบข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ล ำดับ
ที่ โครงกำร/กนจกรรม รำยละเนอียดของ

โครงกำร/กนจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนนนกำร 
หน่วย 

ด ำเนนนนกำร 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เนม.ย พ.ค. มน.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 จัดซื้อกล้องถ่ำยภำพ 

ระบบดิจติอล ควำม
ละเอียด 20 ล้ำนพิกเซล 

จัดซื้อกล้องถ่ำยภำพ 
ระบบดิจติอล ควำม
ละเอียด 20 ล้ำนพิกเซล 

19,300 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด             

2 จัดซื้อเครื่องมลัตมิีเดยี
โปรเจคเตอร ์

จัดซื้อเครื่องมลัตมิีเดยี
โปรเจคเตอร ์

27,700 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด             

3 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับงำนประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับงำนประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิว้) 

66,000 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด             

4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุก ส ำหรับงำน
ประมวลผล 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุก ส ำหรับงำน
ประมวลผล 

22,000 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด             

5 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึก
พิมพ์ Ink Tank Printer 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึก
พิมพ์ Ink Tank Printer 

4,300 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด             

6 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับงำนประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับงำนประมวลผล 
แบบท่ี 1 (จอแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 

22,000 อบต.บ้ำนช ี กองคลัง             



 

 

 

 

ล ำดับ
ที่ โครงกำร/กนจกรรม รำยละเนอียดของ

โครงกำร/กนจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนนนกำร 
หน่วย 

ด ำเนนนนกำร 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เนม.ย พ.ค. มน.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
7 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุก ส ำหรับงำน
ประมวลผล 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุก ส ำหรับงำน
ประมวลผล 
 

22,000 อบต.บ้ำนช ี กองคลัง             

8 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot 
Matrix Printer แบบแคร่
สั้น 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot 
Matrix Printer แบบแคร่
สั้น 
 

22,000 อบต.บ้ำนช ี กองคลัง             

9 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับงำนประมวลผล 
แบบท่ี 1(จอแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับงำนประมวลผล 
แบบท่ี 1(จอแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 
 

22,000 อบต.บ้ำนช ี กอง
กำรศึกษำ

ฯ 

            

10 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับงำนประมวลผล 
แบบท่ี 1(จอแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับงำนประมวลผล 
แบบท่ี 1(จอแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) 
 

22,000 อบต.บ้ำนช ี ส ำนักปลัด             

11 จัดซื้อรถจักรยำนยนต ์ จัดซื้อรถจักรยำนยนต ์
 
 
 

56,000 อบต.บ้ำนช ี กองช่ำง             

12 จัดซื้อ GOODWIN ชุดตัด
สนำม L.P.G ขนำด 1.5Q 

จัดซื้อ GOODWIN ชุดตัด
สนำม L.P.G ขนำด 1.5Q 
 
 

8,000 อบต.บ้ำนช ี กองช่ำง             

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับ
ที่ โครงกำร/กนจกรรม รำยละเนอียดของ

โครงกำร/กนจกรรม 
งบประมำณ 

(บำท) 
สถำนที่

ด ำเนนนนกำร 
หน่วย 

ด ำเนนนนกำร 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เนม.ย พ.ค. มน.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
13 จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้ำ 

MAX ARC 250V ระบบ
อินเวอร์เตอร ์IGBT 

จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้ำ 
MAX ARC 250V ระบบ
อินเวอร์เตอร ์IGBT 

15,500 อบต.บ้ำนช ี กองช่ำง             

14 จัดซื้อรอกโซม่ือสำว 
ELEPHANT C-21 ขนำด 
1 ตัน 

จัดซื้อรอกโซม่ือสำว 
ELEPHANT C-21 ขนำด 
1 ตัน 

5,000 อบต.บ้ำนช ี กองช่ำง             

15 จัดซื้อกล้องถ่ำยภำพ 
ระบบดิจติอล ควำม
ละเอียด 20 ล้ำนพิกเซล 

จัดซื้อกล้องถ่ำยภำพ 
ระบบดิจติอล ควำม
ละเอียด 20 ล้ำนพิกเซล 

19,300 อบต.บ้ำนช ี กองช่ำง             

16 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึก
พิมพ์ Ink Tank Printer 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมตดิตั้งถังหมึก
พิมพ์ Ink Tank Printer 

4,300 อบต.บ้ำนช ี กองช่ำง             

                  

                  



ภาคผนวก 


